
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  171: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  171-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:35(  ؟. + وقفاً  ونجعلھا كتبكم نطبع أن لنا يجوز ھل - 1

  ) 00:02:49(  ؟ القرآن تعليم على ا5ُجرة أخذ يجوز ھل - 2

  ) 00:06:56(  ؟ والراتب ا5جر بين الفرق ما - 3

  ) 00:08:24... ) . (  بالنيات ا5عمال إنما(  حديث على الكAم - 4

  ) 00:26:15. (  الجن إخراج مسألة في توضيح - 5

  ) 00:33:31(  ؟ الجن إخراج يريد الذى الشخص قبل من جن فيھا التى المرأة لمس يجوز ھل - 6

  ) 00:39:52(  ؟ معه الكھرباء استعمال أو جن فيه الذى ضرب يجوز ھل - 7

 ) 00:48:15. (  والعسل السوداء الحبة عن الحديث - 8
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

هل تأذن أن نطبعها ، ونكتب عليها وقف هللا توزع جمانا خارج الكويت ، وحقوق الطبع ليست عندي  :السائل 

.  

طبع على حساب املطابع أو  وهذه مشكلة الكتب اليت طبعت لكتيب هلا طابعان أحدمها وهو األكثر ، :الشيخ 

الناشر أو حنو ذلك ، هذا النوع حيتاج إىل استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذه الكتيب من هذا القبيل ، 

القسم اآلخر وهو األقل ليس ألحد فيه حق ، فيمكن أن يعطى حق النشر من طريف أنا ، وهذا أمره سهل 

  .صارت من حق ناشر سعودي ، ميكن رأيتم الرسالة مع كوا صغرية احلجم ، هي أخريا 

  .مكتبة املعارف  :السائل 

  .فلو اتفقتم معه فأنا ما عندي مانع  :الشيخ 

  .هو موجود  :السائل 

  .موجود هنا يف الرياض أحيانا يأيت إىل هنا ، فقط بدون توقيت حمدد  :الشيخ 



  .اسم الشيخ تعرفه  :السائل 

  .اشد امسه الشيخ سعد ايش ؟ الر  :الشيخ 

  .مكتبة املعارف  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  

أخذ األجر على تعليم األوالد القرآن وعلومه وحتفيظه ذكرت دليال يف هذا األمر لو تكمل جزاك اهللا  :السائل 

خريا األدلة وإضافة إىل السؤال فيه مجعية احياء الرتاث ننوي دعوة احملسنني لدعم رواتب حمفظني القرآن ، خارج 

لكويت ونعني ونقول مثال اكفل حمفظا أو معلما للقرآن مببلغ عشرين دينارا شهريا ، مث ندعو أو نتصل ا

باجلمعيات اإلسالمية باخلارج ،و حندد هلم هذا األمر وهم بالتايل يتعاقدون مع احملفظني  أو املعلمني ،فهل على 

  هذا األمر فيه خالف ؟

ال من الناحية الشرعية ،وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة ، ال أعتقد أن يف هذا األمر إشكا :الشيخ 

لكن مع األسف ، الدول اإلسالمية اليوم ، أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول اإلسالمية ال تعطي هذا اجلانب 

عن رقاب األمة العناية الالئقة به ، فإذا قام بذلك بعض األفراد من املسلمني ، فإمنا هو واجب كفائي ، يسقطونه 

، فهم يشكرون على ذلك وهلم اجلزاء األوىف عند اهللا تبارك وتعاىل ، فأقول قيام بعض األفراد من املسلمني هلذا 

العمل فهو عمل جليل ، يسقطون به واجبا عن الدولة ،  ومجع التربعات يف هذا الصدد هو من باب قوله تعاىل 

قيقة اليت ينبغي الدندنة حوهلا ،ولفت نظر أفراد املسلمني إليها ، لكن احل))وتعاونوا على البر والتقوى (( 

وخباصة منهم هؤالء الذين سريتب هلم هذه الرواتب أن جيعلوا عملهم خالصا هللا حىت خنلص من مشكلة أخذ 

أذين األجر ، ألنه لكثرة ما يرتدد مثل ذاك السؤال هل جيوز أخذ األجر على تعليم القرآن ، على إمامة الناس ، الت

  وحنو ذلك  

  

أشعر شعورا قويا جدا ، بأن الناس ال يفرقون بني ما يسمى أجرا ،وبني ما يسمى راتبا أو تعويضا ،وهذا  :الشيخ 

التفريق أمر جوهري جدا ألنه ختتلف النتائج اختالفا جذريا بني أن يأخذ أجرا على عبادة ،وبني أن يأخذ تعويضا 

بعض الناس بأن املسألة شكلية إيش الفرق مسيته أجرا أو مكافئة أو جعالة أو مكافأة أو حنو ذلك ، وقد يتوهم 

أو تعويضا أو راتبا  أو حنو ذلك ، ال الفرق كبري وكبري جدا ، كالفرق بني من جياهد خيرج جماهدا  يف سبيل اهللا ، 

  يبتغي الشهادة يف سبيل اهللا وبني آخر خيرج للجهاد ولكن يطمع يف الكسب املادي



إنما األعمال  ( ولذلك جاء احلديث املشهور الصحيح الذي افتتح اإلمام البخاري كتابه الصحيح به ،  :الشيخ 

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن كانت 

شراح احلديث أن سبب هذا  ، يذكر )هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

احلديث أن رجال خرج مع الرسول عليه السالم للجهاد يف سبيل اهللا  يف الظاهر ولكن نيته كانت لعله حيظى 

بامرأة يف تلك البالد اليت كانت اهلمة متوجهة لغزوها وهي تعرف بأم قيس ، فهو خرج للجهاد لعله حيظى ذه 

احلديث ، حبديث أم قيس مهاجر أم قيس ، يعين هذا هاجر بقصد املرأة ، وصار ذلك معروفا عند علماء 

احلصول على تلك املرأة ،ومل خيلص النية يف اهلجرة أو اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل ، فسمي مبهاجر أم قيس 

قلت بأن علماء احلديث يذكرون هذه املناسبة وإن كانت هذه املناسبة ، مل يصح إسنادها على طريقة علماء 

ث، خبالف أصل احلديث فهو واضح ، وثابت ثبوتا يقينيا ، ألن إسناده أوال صحيح ال غبار عليه ، وثانيا احلدي

ألن األمة بأمجعها تلقت هذا احلديث بالقبول ، حىت قال بعض العلماء كالنووي وغريه، هذا احلديث ثلث 

إنما األعمال ( عليه ،  اإلسالم ألن األعمال كلها تقوم على هذا اإلخالص الذي تضمن احلديث احلض

إىل آخر احلديث، ولذلك فينبغي لفت نظر هؤالء املعلمني الذي يساعدوهم  )بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

مبثل هذه املساعدات اليت جتمع من كثري من احملسنني أن ال يعتربوا ذلك أجرا فيحبط عملهم ، وإمنا هذا يعترب 

ه، وال شك أن العمل الواحد خيتلف حكمه شرعا باختالف النية ، ولذلك  جعالة راتبا مكافأة مساعدة إىل آخر 

فال ينبغي للمسلم  ، أن يستصغر هذا التفريق بني أن يأخذ هذا املال أجرا ، وبني أن يأخذه تعويضا أو مساعدة 

خيتلف أمره ، ال ينبغي أن يستصغر هذا التفريق ، ألنه تفريق جوهري ، ذلك ألنه من الثابت أن العمل الواحد 

باختالف النية ، ومن األدلة على ذلك احلديث الصحيح ، الذي فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للفقراء 

حينما شكوا أمرهم إليه ، وكانوا يغبطون األغنياء على ما يقومون له من صدقات ، مع مشاركتهم للفقراء يف 

إن ( صدقات ، فأجام عليه السالم بالقصة املعروفة بقوله العبادات الصالة والصيام لكنهم يتفوقون عليهم بال

لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة ،وفي كل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ونهي 

قالوا يا رسول اهللا أياتي أحدنا شهوته وله ( ، هنا الشاهد   )عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة  

أرأيت إن وضعها في حرام ، أليس يكون  عليه وزر ، قال بلى قال فكذلك إذا عليها أجر قال نعم ، 

، فإذن هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته ، ذاك  قضى شهوته  )وضعها في الحالل ، يكون له عليها أجر 

عمل وكتب له عليها أجرا ، واآلخر قضى شهوته كتب عليه وزر ، وبناء على هذا التفريق بني نية واألخرى يف ال

الواحد فصل بعض العلماء الكالم على احلديث السابق إمنا األعمال بالنيات فضربوا بعض األمثلة املوضحة 



ألمهية هذا النوع من احلديث ، قالوا لو أن رجال سافر مث رجع إىل بلده ودخل داره ، وجامع أهله وبطبيعة حال 

بأن هذه ليست زوجته ، ألمر ما الزوجة ذهبت عند  الرجل املسافر يكون تائقا لزوجته ، لكن تبني له فيما بعد

أهلها ، حل حملها أختها أو امرأة أخرى إىل آخره فذاك وقع يف األمر اخلطأ ، لكن الرجل حني جامعها يف ظنه 

أا حالله ، هذا ال إمث عليه ، يقابله مثاال آخر عكس هذا متاما ،رجل متزوج لكنه غري قانع بزوجته ، فخرج 

يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء ، ملا دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات فقدمت إليه امرأة ، ذات ليلة 

طبعا حتت أنوار خافتة قضى شهوته منها، وإذا ا هي زوجته ، ألنه هو ملا خرج من الدار لقضاء شهوته باحلرام 

ري ميعاد وعلى غري معرفة لكنهما ، هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة احلرام فالتقيا على غ

زوجان لكنهما آمثان ولو أن أحدمها قضى شهوته من زوجته وهي بالتايل قضت شهوا من زوجها ، لكن النية  

كانت باحلرام فاألول مع أنه واقع غري  حالله فهو غري آمث ، واآلخر مع أنه واقع حالله فهو آمث  ملاذا ؟ لقوله 

فإذا الرجالن يعلمان العلم الشرعي أحدمها مأجور واآلخر مأزور وكالمها  )ال بالنيات إنما األعم( عليه السالم 

هلما راتب ، فيختلفان باختالف النية ، ولذلك يف اعتقادي أنه جيب أن يقرتن مع هذا املشروع لفت النظر هلذه 

ن ذلك تعليم الناس ، احلقيقة ، وإال تكون القضية مساعد على عدم اإلخالص ، يف طاعة اهللا عز وجل ، وم

ولكي يكون القائمون على هذا املشروع قد أحاطوا باملشروع من الناحية الشرعية ، من مجيع جوانبه ، فكما أم 

حيسنون صنعا حينما يسعون حثيثا يف مجع هذه املساعدات ، لتفريغ بعض الناس للتعليم ، أي علم كان من 

نفسه جيب أن يتولوا توجيه هؤالء املعلمني إىل أن خيلصوا يف تعليمهم  العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفا ، يف الوقت

  .هللا رب العاملني هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني إن شاء اهللا 

شيخنا لو نرجع لبحث املسألة من ناحية األدلة على شرعية أخذ األجر على التالوة واألدلة اليت يظهر  :السائل 

  ؟ ...ي أهدى إليه قوسا منها كما ذكرت قصة الرجل الذ

  ال تؤاخذين إذا قلت لك ال أزال أمسع منك تكرر كلمة األجر فإنا أرجوا تعديلها  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

ألننا يف صدد بيان أنه ال جيوز أخذ األجر ، حنن نعلم من السرية النبوية أن ااهدين تقسم عليهم  :الشيخ 

فة يف الشريعة فال شك أن هذه الغنائم اليت تعطى هلم ليس أجرا جلهادهم يف سبيل اهللا الغنائم بطريقة مقننة معرو 

وهذا تعبهم ومكافأة من اهللا على جهادهم يف سبيل اهللا ، ومع ذلك فاألمر فيه دقة متناهية جدا ، فقد  ...، 

فلو  ...هذه  مع أنه ال يكون قاصدا يف )أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره ( روي يف صحيح مسلم 

أن حيبط عمله من أصله ، يذهب ثلث أجره يف اجلهاد يف  ...أعطي هذا الكسب املادي وهو مل يكن قاصدا 



  سبيل اهللا عز وجل 

  هذا صحيح ؟ :السائل 

فنأخذ من هذا احلديث وأمثاله جوابا له شعبتان هلذا جيوز . هذا يف صحيح مسلم يف هذا املعىن أي نعم  :الشيخ 

مقابل عبادة إذا قام ا خملصا لوجه اهللا عز وجل ،وقدم له هذا املال  إما من الدول احلاكمة أو من أخذ املال 

ينوب عنه يف هذه الواجبات ،ومن جهة أخرى أخذ هذا املال قد يقلل من ثواب عمله ، ولو فرضنا يف ذلك 

  اإلخالص كله يف طاعة ربه سبحانه وتعاىل

  السالم عليكم :السائل 

  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته و  :الشيخ 

  كيف حال شيخنا  ... :السائل 

  صبحك اهللا باخلري  :الشيخ 

  ... :السائل 

  وعليكم السالم أهال كيف حالكم  :الشيخ 

يضاف إىل ما سبق ذكره أن األصل يف كل عمل يقوم به املسلم أنه جائز وحترميه حيتاج إىل نص خاص وال جند  

هذا السعي يف سبيل مجع األموال لتخصيص بعض األفراد من املسلمني ، وتفريغهم للقيام يف الشرع ما حيرم مثل 

أو هلذا السبب كان جرى عمل املسلمني ، حىت يف القرون الثالثة املشهود هلا  ...ببعض الواجبات الدينية ، 

ى التفرغ هلؤالء الناس ليقوموا للمساعدة عل ...باخلريية فالقضاة مثال واملفتون كلهم كانوا هلم رواتب ، كأنه هذا 

جيب مالحظة بالنسبة للذين فرغوا هلذا العمل أن إخالصهم يأخذ يقل حىت أن يضمحل ففي  ...ذا الواجب 

الذي  ...عليهم أن يقوموا به فاذا هم قصروا فعلينا حنن  ...عما يكون يف صدد  ...ال نرى  ...هذه احلالة 

يف نشر العلم  ...خالص هللا عز وجل يف عملهم ، والشعبة الثانية يف السؤال احملت بأنه ينبغي تنبيههم على اإل

راتبا ، هذا ما  ...وأخرى هل جيوز هلؤالء أن يأخذوا ذلك راتبا ، اجلواب نعم لكن  ال يكون ذلك أجرا بل 

  . عندي واهللا أعلم 

  

  ...ختريج اجلن  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  ... :السائل 



  هكذا السنة  :الشيخ 

  ... :السائل 

  ...كويس   :الشيخ 

يف حاالت الذي عنده شيء من اجلن نفحصه نعرفه ، إذا كان أنه يف إطار خارجي ما هو صارعه  ... :السائل 

يدخل وخيرج ، أمور كثرية ، أمر مهم هذه الصحبة ، فهو عنده خربة جدا مهمة ، وأردت أن أؤلف كتابا مستعينا 

لكن جاء أحد الشباب الكويتني ألف كتابا عن الشياطني واجلن  ...ثري االشغال مبقاباليت له وتسجياليت ألنه ك

الذي هو عبد الوهاب العثمان ، وتوىل مقابلة أيب يوسف وأخذ كل هذه األمور العملية ، وشرحها من قبل أيب 

، ألنه حنن يوسف ، ومن أمور مفصلة يعين وقال يل أبو يوسف أجي عند العوايشة  وكذا وكذا وأنا سررت جدا 

  ...نقول كل يوم ان شاء اهللا نبدأ 

  .العوايشة الذي هنا  :الشيخ 

  .آسف ليس العوايشة عبد الوهاب العثمان  :السائل 

  .آه ، أنت قلت العوايشة   :الشيخ 

آسف ألنه جاء يف ذهين العوايشة ، عبد الوهاب العثمان ، وجاء عبد الوهاب العثمان وإن شاء اهللا  :السائل 

الطبعة الثانية لكتابه فيه هذه األمور ، لكن الكتابة غري املمارسة حقيقة مث ليس كل إنسان يسمع العلم  سيصدر

  وحياول أن ميارس يستطيع ال بد من شخصية قوية ، يعين شخصية املمارس جيب أن يكون قوية 

  نعم :الشيخ 

و اهللا الشيطان دخل يف أخ من وما عنده خوف وإمنا بالفعل يشعر هو أنه جندي ، وشعر أن عد :السائل 

إخوانه أو أخت من أخواته فيحاول يعين أن يفرتسه ويقتل هذا الشيطان فكأنه جياهد به جهاد ، أما إذا كان 

ضعيفا يعين شخصيته ضعيفة خياف فال يفعل ذلك أبدا يبتعد فقط الرقى ، ويستعمل ابو يوسف سيدي هذا 

ت هي الكهرباء الضرب بالكهرباء باثنني وعشرين فولت ، هذه حاجة جدا مطورة وهي يف االسالم ما استعمل

اليت بني أيدينا كيف استعملها ؟ كان يضرب شيطانا دخل يف رجل وأعياه الضرب ست ساعات وهو يضرب فيه 

، أبو يوسف مل يكن يضرب وإمنا تالميذه يساعدونه مل أبو يوسف منه وقال إن شاء اهللا إال أحرقك حرق 

ال أبو يوسف سأحرقك بالكهرباء ، هذا قال خالص أنا أود أخرج ال تفعل ، فأدرك أبو يوسف بالكهرباء فقط ق

أن الشياطني هؤالء خيافون من الكهرباء ، يهدده ديدا أوال ، وبعدين هذا يصري يلسعه ليس هكذا لسعات أقل 

أبو  ...صري يقرأ بسورة البقرة و من ثانية يف يده ، ويربطه بربطة كهربائية مظبوطة يعين كله وميسكوه أربعة ، وي



قدمي له وكل ما كان الصرع قدميا  ...يوسف بالفاحتة ويتفل يف وجه املصاب ويعين يكاد خيرج ، أنا حاولت مع 

جديد ممكن بالتهديد بالرقى ، أو أخذ عليه شروط  ...يعين لسنوات كل ما الشيطان استعصم ، لكن إذا كان 

يف العرقني ، أيضا أبو يوسف ميسك بالعرقني ، رغم أنه أبو يوسف وزنه مخسني   معينة إنه خيرج ، أو مسكه هنا

كيلو غرام لكن ملا ميسك العرقني هذين يعين الشيطان تزهق روحه ميوت يصرخ تراه أنت بعينيك ، وبعدين هذا 

  .خيرج 

  .جيري جمرى الدم : احلليب 

ني وخيرج وإذا ما خرج يضربه بالكهرباء وقال إنه بس آه، ميسك العرقني هنا ، وخيرج مسكة مرة أو مرت :السائل 

جمرد الرقى عنده ، فالشيء كويس واهللا ومفيد ، الناس يستفيدون منه لكن ليس كل إنسان يصرب هلذا ، يقوم اآلن 

ذا األمر شخص بالكويت علمه أبو يوسف وهو من الشباب الذين كنا نذهب عنده األربعاء بعد أربعاء كنا 

يعلمنا وملا يصري حاالت ، نروح حنن نشهد ونسجل تسجيالت أيضا فاحلمد هللا األمر موجود هناك نذهب عنده 

.  

  بلغنا أنه يف بعض الناس هلم اعرتاضات ما هي ؟ :الشيخ 

فقط هذه دعاية ضد أيب يوسف أعداء أيب يوسف ، أما السلفيون أبدا ما هلم اعرتاضات ، فهذا موجود  :السائل 

  .ب ابن تيمية كان يضر 

  .معروف لكن حنن نتكلم عن الوسائل اليت يستعملها  :الشيخ 

ما فيه وسائل إال هذه اليت ذكرا ، أما أن ميسكه هنا يف الودجني هذين العرقني والرقى بالقرآن والسنة  :السائل 

  . الصحيحة 

  

  طيب هذا املسك يتعدى حىت لو كانت امرأة ؟ :الشيخ 

  مغشي عليها حىت لو كانت امرأة هي  :السائل 

  ... :السائل 

  وفيه حمارم معها ، حمارم ماسكينها  :الشيخ 

  كيف حمارمها  :الشيخ 

  .أهلها زوجها أبوها أخوها هم ميسكوا  :السائل 

  يعين موجودون حاضرون ؟ :الشيخ 



  .هم ميسكوا  :السائل 

  معليش لكن هذا يربر املسك ؟ :الشيخ 

من املرض هذه فاقدة وعيها ، مثل الطبيب اآلن الدكتور تيسري هل يصح مريضة مثل الطبيب هذا أشد  :السائل 

  له أن يعمل عملية ؟

  ...اآلن ذكرتنا اآلن األرض  مسكونة نود اآلن نسمع رأي الدكتور  :الشيخ 

للضرورة هذه تكون املريضة حقيقة فاقدة وعيها ، فهو إذا أراد يكون من أجل انقاذها ذا العمل ،  :السائل 

األسهل منه هو الكهرباء ، يعين لو لبسها ملفلفة يعين كاملة املرأة و ال أي عورة يبني منها فهو يشرتط لكن 

ومعه سلك كهرباء هو  ...عليهم ، وأهلها ميسكوا ، فقط سلك جمرد ميسكوا هم أيضا ميسكون بيدها ، 

ك بلعنة اهللا التامة ، ألعنك بلعنة اهللا ويصري يلسع فيها هكذا ، ويقول له اخرج عدو اهللا اخرج عدو اهللا، ألعن

التامة ، وبعد هذا يقول له من أنت ما هو امسك ما دينك ما مذهبك ما هو كذا ، يقول له أنا شيعي أنا كافر ، 

  يقول كذا ، أو حيكي لغات 

  غري مفهومة :الشيخ 

  عجائب ...غري مفهومة ، حىت اجنليزي ما حيكي وواحد كان حيكي لغة بنغالية  :السائل 

  ماذا عندك أنت ؟ :الشيخ 

وقال كذا وكذا  ...فالن ميسح  ...الشيخ جزاه  اهللا خريا، أثار نقطة قال إن فالن  ...يف مرة قلت له  :السائل 

  ...كان كالمه طيب   ...يعين ذكر 

  ...أنا أخذت له زوجة طبيب طاعنة كانت  ...  :السائل 

آنفا ،وخاصة ملا سألتك ال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة ، قلت إن يا شيخ قولك ما يف ينايف ما قلت  :الشيخ 

ذلك لكن من أجل الضرورة يعين ، فقولك ما يف ينايف فهل يف لكن هذا املس موجود ؟ لكن يربره الضرورة كما 

  قلت أم ما يف مطلقا ؟

  ما يف مس مطلقا :السائل 

  ؟ ...لكن إيش هذا الذي جوابه  :الشيخ 

  .عمره ما عمل مطلقا  ... :السائل 

  .ساحمك اهللا إذا أنت متناقض فيما قلت ، ملاذا قلت للضرورة ؟ ما دام ما يف مس  :الشيخ 

  ال يعمل للنساء هكذا  :السائل 



  .احلمد هللا ، أنا هكذا فهمت منه  :الشيخ 

تداخل مع بعضه ، وإمنا  للنساء مل أمسع ومل أره قط ،ومل يقل ، العمل للرجال للنساء ممكن الكالم تبعنا :السائل 

  .النساء يكفي الكهرباء 

  . شيخ السؤال مازال مطروحا ، فيما لو فعل هذا  :السائل 

  لو فعل هذا كطبيب أيضا هل جيوز أن يفعل ؟ :السائل 

  ...هذا الطبيب نسأله  :الشيخ 

ا بفضل اهللا مثال ما فيه هو طبع ...ألن الشيخ  ...طبعا يعين ألنه ما فيه نساء بنفس الكفاءة ممكن : الطبيب 

  .نساء طبيبات بنفس كفاءة الطبيب بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لبعض األمراض فهذا واهللا أعلم جائز 

  ملا تكون مغشيا عليها يا سيدي ، مغشي عليها كأا ميتة  تستيقظ ؟ ...أيهما  :السائل 

ئزة شرعا ، ملعاجلة هذه املرأة مما فيها من صرع ، إال أنا من الناحية الفقهية أقول ، إذا ضاقت السبل اجلا :الشيخ 

مبسها يف ذاك املكان ، فأقول حينذاك الضرورات تبيح احملظورات ، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول هلذه املرحلة 

  .، بتعاطي ما ال حمظور فيه ، كالذي قلت مثال  بالكف الكهرباء

به حىت مع الرجال بّطل يستعملها ملا اهتدى إىل موضوع الكهرباء وبّطل يستعمل هذه الطريقة ألا تتع :السائل 

  . ، الكهرباء أسهل لسع بسيط هكذا ضربات اخرج اخرج ، ويهدده

  

  .هات ما عندك  :الشيخ 

  بالنسبة الستعمال الكهرباء والضرب بالعصا فهل يف دليل شرعي جييز ختريج اجلن ذا األسلوب ؟ :السائل 

يقة يف رأيي ماله عالقة بالوسائل ، اليت ليس فيها ي مباشر ، وأذى مباشر ، هذه حتتاج هذه يف احلق :الشيخ 

إىل دليل شرعي لتجويزها إذا كان ال حيصل منها إال الفائدة ، فنحن ملا نقول إن زيدا ضرب عمروا هذا الضرب 

  .مؤذي لكن يف هذه احلالة ، الظاهر أنه غري مؤذي 

  .ال يشعر املريض  :السائل 

الظاهر أنه غري مؤذ وحينذاك ، ما دام أن هذا الضرب ال يؤذي بل يفيد ، فنحن نقول باجلواز ،ولسنا  :الشيخ 

حباجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص ، يدل على إباحة استعمال هذا األمر ، حنن نقرب ذلك مبثال وارد يف 

امة كما تعرفون عبارة عن جرح البدن يف مكان ، الشرع ، أحدمها مبثالني ، أحدمها احلجامة واآلخر الفصد ، احلج

  .يعرفه أيضا احلجام املختص ، ألنه يف كل مكان 



  .يف الوريد  :السائل 

ال ذاك قد يكون يف الفصد أي نعم، حنن نتكلم اآلن عن احلجامة ، ليس للحجامة مكان خاص ، وإمنا  :الشيخ 

، لكن الذي أريد أن أقوله يف هذه املناسبة ، أن هذا  خيتلف املكان باختالف نوعية الشكوى واملرض ، أي نعم

آه فضال أنه عدة جروح ينضح منها الدم ،  ...اجلرح هو عادة مؤذ ، فال جيوز ملسلم أن جيرج أخاه ، ولو خط 

ما مررت ليلة أسري بي ( لكن هذه احلجامة اليت ثبت جوازها شرعا ، بل واحلض عليها حىت قال عليه السالم 

، فنحن نرى أنه هذه احلجامة وسيلة جتريح ، وهذا التجريح  )لمالئكة إال قالوا مر أمتك بالحجامة بمأل من ا

عادة مؤذي ، لكن ملا كان هذا املؤذي عادة خرج عن إيذائه إىل الفائدة ، أباح الشارع هذه الوسيلة دائما 

أهم من احلجامة هو الفصد وهو قطع الوسائل ال ينظر إليها مبنظار الغايات واملقاصد كذلك ما هو رمبا يكون 

عرق يف البدن ، وهذا ميكن يعرض املقطوع عرقه للخطر أكثر من احلجامة لكن الذي يفصد يكون عادة على 

معرفة أين يكون مكان الفصد ، كما أنه يكون على معرفة أين يكون احلجامة ، ثبت يف السنة أن الرسول عليه 

من موضع واحد ، فمرة حجم على ظهر قدمه عليه الصالة والسالم ومرة  السالم حجم أكثر من مرة ، ويف أكثر

على منكبه وهكذا واحلقيقة أن احلجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي املنفي ال يعرفه املسلمون فضال عن 

يب كنت الكفار ، وينبغي إحياؤها ألا طب نبوي صحيح قوال منه ، عليه السالم وعمال وأنا أذكر يف حالة شبا

تعرضت لشيء من الدوخان إذا كنت جالسا وضت هكذا بسرعة كان يصيبين بشيء من الدوخة ، فذهبت 

عند حجام هناك يف دمشق ، فحجمين يف ساقي ، وبعض املرات كان حيجمين بني كتفي ، وكنت أجد يف ذلك 

ن ، فسألت عن بعض احلجامني الفائدة امللموسة حىت منذ سنتني شعرت مبا يشبه الدوخة تلك مع طنني يف األذ

هنا ، فال خمرب ، مث حولت اىل بنك الدم ، ففحصوين بالفحوص الطبية احلديثة ، فقيل يل واهللا أعلم أم مصيبون 

أم خمطئون ، بأنه دمك قوته عشرين كثري ، ويقولون بانه العيار الطبيعي أربعة عشر أو مخسة عشر ، فأخذوا مين 

اك الذي كنت أشعر به لكن ما أدري هل صار معي رد فعل ، منذ سنة أنا أشكوا لرت دم ، وفعال ذهب عين ذ

من فقر يف الدم أو ضعف يف الدم أو قلة يف نسبة الدم ، ألنه األرض مسكونة كما قلنا يف عندنا طبيب هنا ، 

يضحك  -  ...فلذلك الزم حنتاط ما دامت األرض مسكونة  ...فقد يكون فقر الدم شيء ، وقلة الدم شيء ، 

  - الشيخ 

  عندنا يف الكويت شاب حجام :السائل 

  ما شاء اهللا :الشيخ 

  فإذا أردت أو أحببت نرسله لك ؟ :السائل 



الشاهد اآلن صار معي رد فعل صار الدم نزل وصل عشرة وقليل ، وأنا اآلن حتت معاجلات عديدة  :الشيخ 

  .رفع نسبة الدم بدون فائدة ، يعين يعطوا بعض الكبسوالت إىل آخره ، ألجل 

  . تناول العسل إذا ما عندك سكري  ...العسل مفيد  :السائل 

  

سكري ما فيه ، لكن العسل احلمد هللا حنن نستعمله لكن ما أدري كيفية استعماله ، أنا أقول ذه  :الشيخ 

لتشكيك يف ،هذا حديث صحيح ، ال سبيل ل )الحبة السوداء شفاء من كل داء ( املناسبة أنه ثبت يف السنة  

صحته لكن أنا أقول إن احلبة السوداء شفاء من كل داء ال بد أن يكون هناك طريقة معينة لالستعمال هذه 

الطريقة ، إذا أسيء استعماهلا ، إذا مل ينقلب الدواء داء فال أقل أن ال حيصل منه الدواء ، هذه النقطة هي اليت 

عسل ، ترى هل العسل شفاء إنه نأخذ ملعقة ، مث هذه امللعقة حنن حباجة إىل أن نعرفها ، كذلك فيما يتعلق بال

هي ملعقة شاي أم ملعقة أكل ، مث كم مرة ، يف الصباح يف املساء إىل آخره ، هلذه األمور اليت أنا مؤمن إننا 

هكذا بدون  - يرمحك اهللا - حباجة إىل معرفة تفاصيلها وأنا بال شك جاهل ا ، ما أنشطين استعمال العسل 

ام أو احلبة السوداء ، يف هنا ماذا يسموا يا أبا عبد اهللا احلبة السوداء اليت مدعوسة وخملوطة باحلالوة ما امسها  نظ

  عندكم ؟ 

  .قزحة  :السائل 

السائل ممكن اإلنسان يستسيغها لكن كيف يستعملها ؟ واهللا ما أدري  ...قزحة هذه يعين فيها حالوة ،  :الشيخ 

إن احلبة السوداء  ...فقط وصفة بسيطة ، ويقول لإلخوان  ... الكتاب ما عندك أنت ، فيه وصفات كثرية يف :

تأكلها ، ألن احلديث ذكرها وإمنا هي دواء ، لذلك تأخذ منها تسحقها جيد بأن ختلطها  ...ليس على طول 

زل الضغط وتظبط مع العسل تؤخذ ، تن ...مع العسل ، ملعقة واحدة صغرية يف اليوم ، إذا أخذا مع األكل 

  .القلب ، يعين ال يأخذ أكثر من ثالثة أسابيع مستمرة وراء بعض مث يقطع احلبة السوداء ما يأخذ منها 

هنا بقى يصري التساؤل التحديد بثالث أسابيع وحتديد مبلعقة كل يوم ، أوال هذا التحديد من أين جاء ،  :الشيخ 

  . خريا هل هذا بالنسبة لكل األمراض ، مسألة ما أظن هكذا ثانيا هل هذا بالنسبة لكل األشخاص ؟ ثالثا وأ

عندي سيدي الشيخ كتب عربية يف هذا ، ذاكرين املثقال املثقال ثالث غرام ونصف نعم فيقول هذا  :السائل 

  ..من الدواء ، يعين حيدد الكمية وهذا جتربة وليس دينا وليس بشرع وال أي شيء  ...يؤخذ باجلرام 

معليش بس التجربة أنا وال مؤاخذة ما أخذت جواب سؤايل ذكرت انا أمورا ثالثة  ميكن اآلن معليش  :الشيخ 

صعب علّي أنه أعيدها ، يعين قلت أنه من أين جاء التحديد بثالثة أسابيع ، ومن أين جاء التحديد مبلعقة كل 



مث هل هذا بالنسبة لكل مرض ، يوم فقط ال أكثر ، مث ما معيار هذه امللعقة ، اآلن أقول إضافة على ما سبق ، 

مث هل هذا بالنسبة لكل  إنسان عندنا أرجوزة نافعة من الناحية العلمية يف التحذير من شرب الدخان أو يف بيان 

  حكم الدخان ، يقول يف خامتة األرجوزة ، ايوه نعم 

  وغاية الكالم فيه أنه    من النبات وهو حل كله" 

  النهي ، فذاك شيء ثاينإال الذي يضر باألبدان     أو  

  قد أخرب اهللا مث املصطفى    عن عسل النحل بأنه شفا

  "مع أنه يضر باحملموم        وحرمة املؤذي من املعلوم 

اآلن باملناسبة ما رأيك أنت وأنت يبدوا لك ما أقول إنك متخصص لكن لك عناية بالطب العريب هذا ، ما 

هه أشكل كمان فهذا يؤيد كالمي السابق أنه الوصفة اليت .. يؤيد  رأيك يف أنه يضر يف احملموم ، صحيح فهذا

  جاء وصفها يف احلديث جيب أن نعرف مقاديرها ونسبها وملن تعطى هذا العسل وإذا به يقول 

  "فإنه يضر باحملموم      وحرمة املؤذي من املعلوم " 

ترى حنن نعرف من الطب املادي هذا  فيا ترى زيد من الناس الذي هو أمامك اآلن يشكوا من أكثر من مرض ،

  .، يقول بعض األدوية قد تفيد يف بعض األمراض لكن تضر يف أمراض أخرى صحيح وإال ال؟ 

  .نعم  :السائل 

  .فإذا أنت ملا تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي فرتيد تعرف أنا ما ّيف من شكاوي ومن أمراض  :الشيخ 

  يف حاجة :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  .هذا العسل ليس على إطالقه يضر باحملموم  : السائل

  أنا أقول لك يا شيخ هذا أشكل كيف نعرف احملموم الذي يضره العسل ، واحملموم الذي ال يضره  :الشيخ 

  .بذلك  ...أنا  :السائل 

  .أنت قد تدلين لكن عامة الناس كيف يعرفون هذا هو  :الشيخ 

  بالتجربة  :السائل 

  طيب :السائل 

ثبت أن أي إنسان ضغطه عاٍل ، يعين يف حرارة جسمه حار ، عنده ضغط عاٍل كثري ، ال يستعمل  :الشيخ 

العسل يف الصيف ألنه يهيج ، لكن الذي ليس عنده  ضغط عاٍل وما عنده حرارة ، فالعسل له ما يؤثر عليه أبدا 



أمس ذكرته يف  ...شرون دقيقة بل إذا أعطيت احملموم عسال وخال وماء ، يعين ليمونادة يعين ال ميضي عليه ع

بعض اجللسات إّيل أنا لزوجيت ألوالدنا كلنا عاديني يعين، عشرين دقيقة حرارته تنزل من أربعني درجة مئوية إىل 

احلرارة العادية لكن جاءين رجل وهذا تعلمته بالتجربة ألين أمارس قال يل يا أبا حممد أنت وصفتين العسل واخلل 

يجت ويعين كدت أن أهلك ، قلت له تعال فلما سألته وجدت أن عنده ضغطا عاليا  آخذه ، وأنا بس أخذته

إذا اإلنسان الذي ضغطه عايل نسأله كن حذرا مع العسل ، يعين احلس حلسات منه ويف الربد كل ، وليس يف 

وقليال  احلر ، هذا هو اللي ميكن نقول كتجربة كذلك األطفال إذا هؤالء عليهم حرارة ، جرب أعطهم عسال

قليال من اخلل مع ماء كما ذكرت يف الكتاب ، عشرون دقيقة وال يبقى عليه ال حرارة وال أي شيء أبدا وينام 

واألوالد ليس مثل الكبار حنن ، قلبهم صايف ، أما الكبار املشاكل عليهم ، إذا كان عبد اهللا اخلالد ذكر يل أبو 

ه بالصيف أبدا ، أيج ويصري عندي صداع ، سألته فعنده ضغط خالد قال واهللا يا أبا حممد أنا العسل ما يطيق

احلبة السوداء جربتها مع ناس كدواء الزم يأخذها ليس على  ...وينزل الضغط اىل  ...ألنه هو يرفع الضغط  ...

يل على الرجل ، قلنا لالخوان بتأثر ملاذا ، ألا يهبط الضغط الذي عنده ضغط عا ...طول ، وبعدين هذا يتأثر 

 ...وصداع ومشاكل يأخذ من احلبة السوداء لكن ال جيعلها ديدنه ، إمنا إذا أخذ منها اسبوعني ثالث أسابيع و

وما جيعلها أكله وشربه ألا وردت باحلديث هذا يضر ، كل هذه األدوية املفردة يا سيدي مذكورة يف كتب 

  .صفراء ما أحد يطلع عليها 

  عفوا أيش وارد باحلديث ؟ :الشيخ 

  .والسام   )الحبة السوداء شفاء من كل داء إال السام (  :السائل 

  انت ما ذكرت احلديث  :الشيخ 

  ...حديث ايش  :السائل 

  . أنا مسعت منك كلمة ورد يف احلديث وما عرفت ما بعدها ،واحلديث هذا ما ذكرته  :الشيخ 

  .ديث هذا ما أقصده هذا احلديث ايش هو جيوز ذكرته اآلن احلبة السوداء كما ورد يف احل :السائل 

  .هذا احلديث نعم  :الشيخ 

وفيه أحاديث أخرى مشاة له ، وبعدين هذا احلبة السوداء هلا استعماالت يف الطب العريب عجيب إذا  :السائل 

وضعتها على احلرق ، احلبة السوداء مع العسل تعال وتفرج شيء مدهش نتائجه كذلك احلبة السوداء مع زيت 

وأدهنها على احلروق أو زيت احلبة السوداء  ...ون ، اسحقها سحقا شديدا جدا جدا ، وكل منها بالتمر الزيت

  .نفسه ، هلا استعماالت كثرية 



  .زيت احلبة السوداء زيت السريج يعين ؟  :الشيخ 

  يستخلصوه من احلبة السوداء وبعدين للسعال ...ال يأتوا به من مصر ،  :السائل 

  ...حوق هنا يف مس :السائل 

رأيت يا سيدي السعال الديكي ، ولد من أوالدي كان تسكرت حنجرته ويريد املوت ، سعال يف الليل  :السائل 

يقعد ثالث أيام يف املستشفى ، ملا تعلمت هذه األمور الطبية ، فقط ملعقة زيت مع  ...حنمله للمستشفى وهو 

مع ماء حاال مخس دقائق وإذا الولد انفتحت  ...ها ، احلبة السوداء وتكون مسحوقة مع بعضها اعطيناها إيا

ترى الصباح ماذا صار فيه ، ففيه استعماالت كثرية أما كل ليلة نسقي  ...احلنجرة عنده ونام نوما عميقا ، و 

  الولد ؟ ال ، املريض كل يوم نطعمه ؟ ال ، يعين يلزم اإلنسان أيضا يفهم ، يسأل املريض عن أحواله وماذا  أموره

  طريقة استعمال احلبة السوداء مع اخلل لنزول احلرارة ، كم ؟: بو ليلى أ

  .ما فيه حبة سوداء مع خل  :السائل 

  عفوا العسل واخلل ؟: أبو ليلى 

واخلطهم حىت  ...ملعقة صغرية من العسل ، مع ملعقة ماء خملوطة خبل ، الذي ضغطه عايل ملعقة  :السائل 

قليال من املاء فتصبح ملوناضة وأسقيها له وجرب ترى عجبا ، حىت الرجل يذوب العسل مع اخلل وأضف عليها 

  .إذا يريد ميرض حساسية ومشاكل بإذن اهللا يبطل ميرض 

  هذا يف كتابك موجود ؟: أبو ليلى 

  .كله يف الكتاب   :السائل 

عنا عليها العسل فيه عندنا بنت فيها حروق قدمية فوصفوا لنا العسل ، فوض ...تصديق لقول األخ : سائل آخر 

بس ما خلص كله وصار احلرق مثل دائرة صغرية  ...منذ عشر سنوات ،  ...فانضمر احلرق ، وكان احلرق قدميا 

...  

إذا يصري عندك سعال يا سيدي وتريد بسرعة ترجع لذهنك وصحتك ، زيت احلبة السوداء أو احلبة  :السائل 

  السوداء مع العسل 

  مطحونة :السائل 

  .طحونة طحنا شديدا م  :السائل 

  .استعملتها يا شيخ أنت كثري ، الشيخ استعمله كثري هذا : أبو ليلى 

  ماذا صار معك  ؟ :السائل 



  واهللا ما أذكر  :الشيخ 

  ...سريعة : أبو ليلى 

  ..ثالثة أيام  :السائل 

ي ، راجعت طيب أنت اآلن تتحدث عن جتربة ، أنا اآلن فيه شيء يزعجين جدا وهو وجع يف ذراع :الشيخ 

طبيبا خمتصا يف املفاصل منذ شهور فمع استعمايل األدوية اليت يصفوا يل ما أشعر بفائدة بل بتأخر ، فهل يعين 

  . فيما تعلم من هذا الطب العريب

  
  


